
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я
В І С І М Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від 29 квітня 2015  року         №1056  м.Збараж

Про внесення змін до рішення
№986 від 16.02.2015 року “Про
міський бюджет на 2015 рік

     Розглянувши  подання  фінансово-господарського  відділу  міськвиконкому,

висновки  та  пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань  бюджету  та

соціального захисту населення, відповідно до ст. 14 Бюджетного Кодексу України, п.

23 частини першої ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2015 рік за рахунок
направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі  72,0 тисячі
гривень., з них по :

-  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”   КЕКВ  2210   “Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар” - 10,0 тисяч гривень;

- КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” 20,0 тисяч гривень в
т.ч.  КЕКВ 2730  “Інші  виплати  населенню”  18,0  тисяч  гривень  та  по  КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних)” 2,0 тисячі гривень;

-КФК 110103 “Інші мистецькі заходи”  КЕКВ  2282 “Окремі заходи по реалізаціії
регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку” - 20,0 тисяч гривень для
святкування Дня міста, новорічних та інших міських свят;

-  КФК 120201 “Періодичні  видання (газети та  журнали)”  КЕКВ 2610”Субсидії  та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” 12,0 тисяч гривень на
виконання  програми  підтримки  засобів  масової  інформації  та  сприяння  розвитку
інформаційної сфери;

-  КФК  210105  “Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  та
наслідків  стихійного  лиха”  КЕКВ  2610  ”Субсидії  та  поточні  трансферти



підприємствам  (установам,  організаціям)”-  10,0  тисяч  гривень  для  приведення  в
належний стан протирадіційного укриття.

2. Внести зміни до кошторису видатків загального фонду бюджету на 2015 рік,
а  саме:  зменшити  план  видатків  по  КФК  240601  “Охорона  та  раціональне
використання  природних  ресурсів”   КЕКВ  2610”Субсидії  та  поточні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)” на суму 25,5 тисяч гривень, а збільшити на
цю ж суму  план видатків по КФК 200700 “Інші природоохоронні заходи” КЕКВ
2610”Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
бюджету  та  соціального  захисту  населення  і  фінансово-господарський  відділ
міськвиконкому.

Головуючий сесії - секретар міської ради                                     Пелех О.З.

Присяжнюк
Опалюк
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